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Els transports 
El Progrés em fa de pare  
i contra l'home em sublevo;  
em disparo i no duc armes,  
i tinc força i no l'ensenyo. 

automòbil El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Tinc cavalls però no se'm veuen,  
corro molt i corro poc,  
però si no em donen beguda,  
no arribo pas enlloc. 

automòbil Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

És àvia i es diu Ció,  
i té més d'un pretendent;  
mes, no tothom és prou bo  
per seguir-li la corrent. 

aviació Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

He nascut al bosc;  
m'han fet a ciutat;  
he viscut a l'aigua  
i no sé nedar. 

barca El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Naix a la muntanya,  
es cria a la ciutat,  
sempre viu a l'aigua  
i no sap nadar. 

barca Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Camino sense tocar a terra   
i tinc l'espinada als peus,   
els membres dintre la panxa  
i visc amb el ventre obert. 

barco Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Els tions són d'aigua,   
l'olla és de fusta,    
i la carn de dintre    
viva i belluga. 

barco Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

No tinc cames i camino,    barco El llibre de les    1921 Biblioteca Salvador Bonavia,  Barcelona 
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no volo i mai toco en terra;   
sens ales jo vaig per l'aire,  
sens ser teixidor tinc teles. 

endevinalles Bonavia llibreter 

Tu que et comptes tan sabut,  
endevina'm aquest punt:   
Què és un animal que corre   
i va cames en amunt? 

barco Endevinetes Escoles Nacionals  
de Sant Josep 

1985 Col·lecció "Nit 
de Sant Joan" 

Institut d'Estudis 
Eivissencs 

Eivissa 

De dalt sembla una creu,  
pel costat unes ulleres,  
serveix per anar corrents…  
si no et trenques les costelles. 

bicicleta Recull d'endevinalles Salvà, Francesc 1983 Una mica de 
tot 

Salvatella Barcelona 

Des de dalt sembla una creu;  
pel costat, unes ulleres;  
serveix per anar corrents…  
si no et trenques les costelles. 

bicicleta Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

És llarg com un budell 
i arriba fins a les portes del Rei. 

carretera El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Camino sense tenir cames, 
xiulo i no sóc xiulet; 
aquell que no ho endevinarà 
serà un ximplet. 

carril1 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un a la dreta i l'altre a l'esquerra, 
fent camí van agafats de les mans. 
Tant són iguals  
que més que germans són bessons. 
Així hores van creuant plans,  
també muntanyes i barrancs. 
Però, com si posats a jou anaren, 
mai no se junten, però tampoc no 
se separen. 

carrils del 
tren 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Té braços i no és persona, 
té sola i no és sabater, 

carro Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

                                         
1 Això mateix es diu de la serp; es pot suposar que per aquest animal fou creada veritablement l’endevinalla i que més tard fou estès el seu significat al carril. 
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té ferro i no és ferrer, 
té fusta i no és fuster, 
té escala i no és cap trona. 
Té braços i no és persona. 
Té sola i no és sabater. 
Té ferro i no és ferrer. 
Té fusta i no és fuster. 
Té escala i no és cap trona.   

carro Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Tinc cavalls però no se'm veuen;  
corro molt i corro poc,  
però si no em donen beguda  
no arribo enlloc. 

cotxe Recull d'endevinalles Francesc Salvà         

En què li sembla la poma al tren? En que no és  
pera  

(no espera) 

Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil  Edicions del 
Bullent 

València 

En què s'assemblen les llevadores 
als carros? 

en que tots 
dos bolquen 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Rodó i no és cap botó,  
ple de vent i no és cap pilota,  
però si corre molt  
veuràs com també bota. 

pneumàtic Recull d'endevinalles Salvà, Francesc 1983 Una mica de 
tot 

Salvatella Barcelona 

Rodó i no és cap botó;  
ple de vent i no és pilota,  
però si corre molt  
veuràs tu com també bota. 

pneumàtic Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Endevina qui sóc jo  
que comence on acabe  
i acabe on comence. 

roda Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Quatre germanes corren igualment: 
quan para una, totes paren; 
igual treball sostenen, 
i una vol aconseguir l'altra i no 
s'encalcen. 

rodes (d'un 
carro) 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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Som dues germanes  
molt ben avingudes,  
quan l'una flaqueja,  
l'altra es veu perduda. 

rodes (d'un 
carro) 

Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Som dues germanes  
molt ben avingudes;  
quan l'una flaqueja,  
l'altra es veu perduda. 

rodes del 
carro 

El llibre de les  
endevinalles 

  1921 Biblioteca 
Bonavia 

Salvador Bonavia,  
llibreter 

Barcelona 

Quatre germanetes són;  
dos a dos són bessonetes;  
les xiquetes van davant,  
les grandetes van darrere. 

rodes del 
cotxe 

Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Ma vida d'un fil depèn;  
és també monotonia:  
sempre passo pel mateix lloc  
tant de nit com de dia.  
Però tantost bramulo  
com vaig xiulant,  
i tant camino enrera  
com endavant.  
Tan puc córrer amb quatre potes  
com puc córrer si en tinc vuit;  
a cops tinc la tripa plena  
i a cops tinc el ventrell buit. 

tramvia Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Camino sense tenir cames,  
xiulo i no sóc xiulet,  
aquell que no m'endevinarà  
un ximplet serà. 

tren Recull d'endevinalles Salvà, Francesc 1983 Una mica de 
tot 

Salvatella Barcelona 

El meu camí és de ferro;  
xiule per avançar 
i entre poble i poble,  
mai no em deixen parar. 

tren Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Camino sens tocar a terra 
i tinc l'espinada als peus, 

vaixell Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 
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els membres dintre la panxa 
i visc amb el ventre obert. 
Els tions són d'aigua, 
l'olla és de fusta 
i la carn de dintre 
és viva i belluga. 

vaixell Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

No és molí, però té antenes, 
té cordes i no és corder 
i un capità li comanda 
que no va molt pes corter. 

vaixell Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

No li prova es viure en terra, 
per això va per la mar 
caminant sempre d'esquena 
amb sos braços ben alçats. 

vaixell Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

No tenc ossos i tenc popa, 
poc o molt sempre em belluc, 
homos dins es ventre duc 
que el me curen amb estopa. 

vaixell Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

No tinc cames i camino, 
no volo i mai toco a terra, 
sense ales vaig per l'aire, 
no sóc teixidor i tinc teles. 

vaixell Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Per menjar li donen pega (el 
calafateig), 
i per fer via bon vent, 
deu ésser algun bastiment 
qui per dins sa mar navega. 

vaixell2 Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Sempre a l'aventura  vaixell Folklore de Catalunya Amades, Joan  1979 Biblioteca Selecta Barcelona 

                                         
2 La solució, la dona el poble també versificada:  
          Per menjar li donen pega (el calafateig), 
          i per fer via bon vent, 
         deu ésser algun bastiment 
         qui per dins sa mar navega. 



Base de dades. Transports. Núria Vilà 6 

tallo per on passo,  
i sense costura  
cuso allò que tallo. 

Cançoner Perenne 

Sempre a l'aventura  
tallo per on passo,  
i sense costura  
cuso allò que tallo. 

vaixell Recull d'endevinalles Salvà, Francesc 1983 Una mica de 
tot 

Salvatella Barcelona 

Sempre a l'aventura,  
tallo per on passo,  
i, sense costura,  
cuso allò que tallo. 

vaixell Cinc-centes 
endevinalles 

Castellví Cerdà,  
Joan 

1956   Edicions "ELER" Barcelona 

Tu que tens bon cap, Manyà,  
em vols distingir aquest punt?  
Quin és l'animal que va  
per les ones de la mar  
amb les cames per amunt? 

vaixell Les nostres 
endevinalles 

Martí Adell,  
Cristòfor 

1991 Esplai juvenil Edicions del 
Bullent 

València 

Tu que tens bon cap, manyà,  
me vols distingir aquest punt:  
qual és s'animal hei va  
que pretén de caminar 
i duu ses cames per amunt? 

vaixell Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Un punt vinc a decidir, 
vinc a decidir un punt: 
quin vianant fa el camí 
amb les cames per amunt? 

vaixell Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

Una dona amb mantellina  
que no té cames i camina. 

vaixell Folklore de Catalunya 
Cançoner 

Amades, Joan  1979 Biblioteca 
Perenne 

Selecta Barcelona 

 


